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 2 (36كتاب التوحيد )

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 .بسم هللا الرحمن الرحيم
 ين.وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام المجدد 
 التنجيم.ما جاء في باب "

ا ورجوم   ،زينة للسماء :خلق هللا هذه النجوم لثالث :قال قتادة :صحيحهقال البخاري في 
ا ال مف وتكل   ،وأضاع نصيبه ،ل فيها غير ذلك أخطأفمن تأو   ،هتدى بهاوعالمات ي   ،للشياطين
 منازل القمر." . وكره قتادة تعلُّمانتهى .علم له به

 تعلَم.
م علُّ تورخص في  .ذكره حرب عنهما ،ة فيهولم يرخص ابن عيين ،"وكره قتادة تعلَم منازل القمر

ة ثالث» :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :المنازل أحمد وإسحاق وعن أبي موسى قال
 رواه أحمد وابن حبان في «ومصدق بالسحر ،وقاطع الرحم ،مدمن الخمر :ال يدخلون الجنة

  .صحيحه
  :فيه مسائل

  .الحكمة في خلق النجوم :األولى
  .الرد على من زعم غير ذلك :الثانية
  .ذكر الخالف في تعلم المنازل :الثالثة
 الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل." :الرابعة

ه وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحاب ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين.
 أما بعد:

  :في كتاب التوحيد -رحمه هللا-فيقول اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
راد يوالتنجيم  ،امثل كلم تكليم   ،اتنجيم   ،مضعف ،مالتنجيم مصدر نج   "باب ما جاء في التنجيم"

يما فهذا المراد بالتنجيم  ،به اعتقاد تأثير األجرام الفلكية ومنها النجوم على الحوادث األرضية
  .يندرج تحت هذا الباب

ء لما جاء هذا طريقه االستقرا "خلق هللا هذه النجوم لثالث :قال قتادة :قال البخاري في صحيحه"
فيها مما ال  -جل وعال-وقد يكون هناك ِحَكم من خلقها أودعها هللا  -جل وعال-في كتاب هللا 

هللا  فيها غير ما ُأطِلْعنا عليه من هذه الحكمة التي أطلعنا نعلمه وال يجوز أن نعتقد فيها ونظن
  .عليها
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

إِنَّا } "زينة للسماء" .يعني ثالث حكم أو لثالث فوائد "خلق هللا هذه النجوم لثالث :قال قتادة"

ْنيَا بِِزينٍَة اْلَكَواِكبِ َزيَّنَّا السََّماَء ال ا رجوم  "و الثاني هالذي  [7-6ت:]سورة الصافا {َوِحْفظا   دُّ
زينة  [16النحل: ]سورة {َوَعالَماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم يَْهتَُدونَ }بها  "وعالمات يهتدى ،للشياطين

تكون  ،وال شك أن السماء تزدان إذا كانت صافية ومظلمة ليست من الليالي المقمرة ،للسماء
 ،سمى بالثرياتالسماء مزينة بهذه النجوم التي منها ُأِخَذ ما يزين به البيوت في سقفها مما يُ 

الناس يزينون بيوتهم بهذه اإلضاءات  ،من النجم الذي هو الثريا ؟خذت من أين الثرياتأُ 
  ؟من أين جاءت هذه التسمية ،يسمونها ثريات ،الكهربائية الملونة الالمعة

ومن تأمل في هذه النجوم ونظر  ،وهي من هذه النجوم التي خلقها هللا زينة للسماء ،من الثريا
ا ممنها  ،إليها في ليلة صافية مظلمة يرى هذه النجوم المتأللئة المختلفة في ضوئها وفي ألوانها

في األسواق ومنها.. وهذه الثريات الموجودة  ،ومنها ما يميل إلى الزرقة ،يميل إلى الحمرة
وإذا  ،ءومنها أشياء كلها مقلَّدة على نجوم السما ،ومنها كرستال ..ي يسمونهائة الالمعة التالمتألل

ا أرادوا أن يمدحوا  ل ما يد ،فالن نجم ،فالن نجم :بلمعانه وتفوقه في أمر من األمور قالواشخص 
 َوِحْفظا  ٍة اْلَكَواِكبِ ا بِِزينَ الدُّْنيَ إِنَّا َزيَّنَّا السََّماَء } :-جل وعال-على أن هذه النجوم زينة كما قال هللا 

اِردٍ  ن ُكل ِ َشْيَطاٍن مَّ  .[7-6 ]سورة الصافات: {م ِ
 الألن شياطين اإلنس  ؛كان الشياطين والمراد بهم شياطين الجن "ا للشياطينرجوم   :الثانية" 

فكانوا  ،إلى ما يصل إليه شياطين الجن ،يستطيعون الوصول إلى ما يصل إليه شياطين الجن
يطلع بعضهم فوق حتى يصلوا  ،تراكم الشياطين فوق بعض بكفه :كما قالوا كما وصف سفيان

ر كثي -عليه الصالة والسالم-وهذا قبل بعثته  ،فيسترقون السمع ،إلى ما يقرب إلى السماء الدنيا
ا  وقلَّ  ،فخف شرهم ،صاروا ُيرَجمون بالشهب من النجوم -جل وعال-ثم بعد أن بعثه هللا  ،جدًّ

لكن هل الذي يحاول أن يطلع إلى هذه األماكن يمكن أن  "ا للشياطينورجوم  " ،استراقهم للسمع
يصير من شياطين اإلنس؟ ممن حاول من الروس واألمريكان  ،ا للشياطينرجوم   :يندرج في قوله

 وغيرهم.
 طالب: ...........

 ال ال، ما هو في السماء الدنيا حتى النجوم حتى النجوم دون.
 طالب: ...........

م جِ رُ موا كما جِ ولو حاولوا ذلك وكان هدفهم ذلك لرُ  ،وال قربوا من موضعه ،ما قصدوا وال قربوا منه
 شياطين الجن.

 طالب: ...........
 ين؟أ

 طالب: ...........
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 ،عني داخل النجومي ،يقولون في ظرفية [16]سورة نوح: {َوَجعََل اْلقََمَر فِيِهن  }فيه قول ألهل العلم 
رى في العين المجردة أنه وهو بل هو دون بعض النجوم بدليل أنه يُ  ،مع أن حقيقته ليست كذلك

 ،مما يدل على أنه دونها ،مما يدل على أنه دونها ،يمشي يسير في الليل يغطي بعض النجوم
في إمكان  ف رسالة في إمكان الصعود إلى الكواكبأل   -رحمة هللا عليه-والشيخ ابن باز 

ا إنهم وصلوا وطار به :قالوا لما أن الروس ،يرت قبل أربعين سنةألنها أث؛الصعود إلى الكواكب 
ألن بعض المشايخ  ؛وصارت ضجة ،سمى بالهيئة أو الفلكبعض المسلمين الذين لهم علم بما يُ 
يخ والش [16وح:ن ]سورة {َوَجعََل اْلقََمَر فِيِهن  نُورا  }اآلية وبعض طالب العلم رأوا أن هذه 

والسماء  ،ألنها داخل السماء ؛جعلوا أنها من المستحيالت ،الشنقيطي له كالم في المسألة
وبعضهم  ،بعضهم يثبت ،ومع ذلكم هم في أمر مريج ،ولكن الواقع يثبت خالف ذلك ،محفوظة

 علم.هللا أ  :نقول ،هللا أعلم :نقول ،وبعضهم.. هذه أمور مما ال ندركه بعقولنا وال بعلومنا ،ينفي
 طالب: ...........

 .نعمدون السماء 
 طالب: ............

 لكن المصابيح يلزم أن تكون الصقة؟ ما يلزم أن تكون الصقة. ،زيناها بمصابيح
 طالب: ...........

 في ،هتدى بها في األسفارعالمات يُ  ،هتدى بهاوعالمات يُ  ا،كل ما في السماء مما يكون زينة له
ما فيه شيء  ،واللوحات الدالة على الطريق يمين يسار ،ما كانت الطرق ميسرة ومعبدة ،األسفار

  ..أول وإال صحاري 
م ولذلك ،يت من الناسوال يهتدي بها ويستدل بها إال الخر ِ  ،والدالئل في طرق الناس يعني ضعيفة

اليوم من  وليس عندهم من الدقة ما عند الناس ،ويكثر الموت في الطرق  ،كان يكثر الضياع
 .الكيلوات المضبوطة

في طريق الحاج بين مكة  :هنا يقول ،لئي قرب حا: َفْيد القرية التفي معجم البلدان قال 
إال إن  يفعل ماذاالوصف ذا ذا يمسك ه، الذي يعني موقع هذه البلدة بين مكة والبصرة ،والبصرة

 أو الكن لو يروح يمين   ،ريقألنه في الط ؛يقع، و مسك الطريق المسلوك بحجاج البصرة والعراق
 .انتهى شماال  

 اجنوبية ونجوم   اويعرفون أن هناك نجوم   ،كانوا يستدلون بالنجوم ،وعالمات يهتدى بها الناس 
وكان الناس يتعلمونها إلى وقت قريب  ،.. يعرفونهااطلع في الغرب ونجوم  ا تشمالية ونجوم  

ينامون وال عندهم كهرباء والبلدان ن الناس كانوا ينامون في السطوح، أل ؛ويعلمون أوالدهم إياها
 ،وهذا كذا ،وهذا كذا ،وهذا شيء أدركناه ،فالوالد أو العالم يقول لطالبه ،ويرونها بوضوح ،مظلمة

ويستدلون  ،ويستدلون بها على الطرق  ،والناس يتوارثون هذه العلوم ،والوالد يقول ألوالده ،وهذا كذا
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

وعالمات  ،ثم إذا ابتعدوا عنها عرفوا الجهة ،ألنهم يحددونها بجوار الكعبة ؛جهة القبلة بها على
وأوردت  ،هذه العالمات إذا غابت هذه العالمات ماذا يصنع السائر؟ يتيه ،يهتدى بها إذا غابت

 البيت الذي قبل درسين أو ثالثة من مرثية للشيخ محمد السبيل الشيخ عبد هللا بن حميد يقول:
 يااااااااا خيبااااااااة الساااااااااري إذا غاااااااااب نجمااااااااهف

 
 .............................. 

 قف.إذا غاب النجم خالص ي 
 طالب: يضيع.

 يجلس مكانه. أوإما يضيع 
 فيااااااااا خيبااااااااة الساااااااااري إذا غاااااااااب نجمااااااااه

 
 وياااااااا لوعاااااااة الصاااااااادي إذا جاااااااف مااااااااطر 

والسيما من  ،الناس إذا تأخر المطر ،من أول في سنين مضت قبل تيسر األمور إلى هذا الوقت 
وما في البلدان وقرب اآلبار  ،ما فيه ماء ،ايموتون عطش   ا،في الصحاري خالص يموتون عطش  

 اان  مكون ما يلزم ،لحَّ يب في البوادي أكثرهم رُ لذلك تجدون العرب إلى وقت قر  ،وقرب موارد المياه
 .يتبعون الغيث ا،واحد  

ت وعالما ،ا للشياطينورجوم   ،زينة للسماء :قت لهذه الحكم الثالثلِ وعلى كل حال هذه النجوم خُ  
 وعالمات يهتدى..  ،وعلى القبلة ،الجهة المطلوبة ويستدل بها على ،يهتدى بها

يعني هذه العالمات الموجودة في النص عالمات موجودة  "فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ"
ه با مما لم يرد ألنه قد يجعلها سبب   ؛"وأضاع نصيبه ،من تأول فيها غير ذلك أخطأ" ،بالنص

فمن تأول فيها غير ذلك يعني  ،فيدخل في الشرك ،وال جرت العادة بأنه سبب ،الشرع أنه سبب
؟ فما له في اآلخرة من ماذاأضاع نصيبه من  ،وأضاع نصيبه ،غير الثالث الحكم فقد أخطأ

 .فضاع نصيبه ،من خالق ،نصيب
كلف ما ت ،وال دليل ،ا إال إذا استند إلى دليلألن العلم ال يكون علم   ؛"وتكلف ما ال علم له به" 

ا ط يمين  ولذا تجدون من حاد عن الكتاب والسنة والتمس الهدى من غيرهما وتخبَّ  ،ال علم له به
لوسي في تفسيره عن الرازي وعن ابن عربي وذكر األ ا،ع  علوم األولين تجده ضائ في وشماال  

 ..ما فيه إشكال ،يعني ما نسبه إلى ابن عربي هذا شرك أكبر ،أشياء تتعلق باألفالك والكواكب
 اوأنها تزور فالن   ،أنه وصل به الحد أنه يخاطب الكعبة فتدنو منه! يصير؟! لما جاور بمكة

 ويخاطب النجوم!  ا،وتزور فالن  
والرازي له السر المكتوم في مخاطبة  ،هو المنجاة ،نحمد هللا على االعتصام بالكتاب والسنة

على كل حال الدخول في هذه األبواب و  .ومنهم من ينفي نسبته إليه ،ر أنه تاب منهذكَ ويُ  ،النجوم
فمن  شيئ ا،ال تدور  ،ما فيه غيره ،وال فائدة فيه غير هذه الثالث الفوائد ،ال شك أنه خطر عظيم
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وهذا عند البخاري  .انتهى ،وتكلف ما ال علم له به ،وأضاع نصيبه ،تأول فيها غير ذلك أخطأ
  .ووصله غيره ،معلَّق ا

ينزل في  كل ليلة ،له منازل ،ن  وعشرو القمر له منازل كم؟ ثمان   "القمرم منازل علُّ وكره قتادة تَ "
ورة هذه المنازل معروفة عند العرب ومذك ،ثينليلتين إلى التاسع والعشرين والثالوال ُيرى  ،منزل

علوم وم ،م منازل القمركره قتادة تعل   ،اخُتلف في تعلمها ،واختلف في تعلمها ،في الدواوين والكتب
 .من السلف الذين يغلب إطالقهم الكراهة على التحريم أن قتادة

ص"  رب ح "ذكره حرب عنهما" ،فالمنع مذهب قتادة وابن عيينة سفيان "ابن عيينة فيه ولم يرخ ِّ
وله مسائل كثيرة عن اإلمام أحمد وإسحاق وعن جمع من  ،الكرماني له مسائل عن أهل العلم

 .السلف
 ،لمهاألنها يمكن تع ؛"ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق" ،القول الثاني هو وهذا "ورخَّص" 

وليس  ،فهو أمر مدَرك وليس بغيبي ،ما يترتب عليه شيء ُمِخل   ،وال يترتب على تعلمها شيء
 يه اإلمام أحمد وإسحاق.ص فولذا رخَّ  ،عاء علم الغيبمن اد  

 طالب: ...........
 ؟كيف

 طالب: ...........
 تربط الكالم الثاني باألول. تريد أنيعني 

 طالب: ...........
وقد يستغرق في البحث والكتب  ،ألن اإلنسان قد يسترسل ؛ال، هو فيه شيء ترى من مزلة القدم

فُيخشى على اإلنسان أن يظن في أول  ،التي بحثت من كتب األولين في هذه األمور فيها أشياء
 ظر في كتب القوم.ا من كثرة النثم يعتقد أن لها تأثير   ،األمر

 طالب: ...........
 ؟ماذا

 طالب: ...........
على  .ا بالشمس على موضع القبلة في النهارويستدل أيض   ،هو يتكلم عن النجوم هناك وعالمات

ويتعلم من أجل االستدالل بها على أمر مشروع  ،كل حال من يستدل بها على أمر مشروع
 مها غير مشروع.ليست مشروعة فتعل  ا ف فيها أمور  ومن تكل   ،فتعلمه مشروع

 طالب: ...........
ألن إدامة النظر مع أنها محل اعتبار  ؛قد يجر إلى غيره ،ألن هذا قد يجره إلى غيره ؛كرهه

لكن بعض الناس قد  ،ويستفاد منها من هذه الحيثية ،وتفكر في خلق السموات واألرض وما فيهما
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فهو يريد أن  ،فيقع في المحظور ،ممن يزعمون التأثيروينقل عن األولين  ،ينجرف إلى ما يقال
 يحسم المادة.

 طالب: ...........
 الفصول؟

 طالب: ...........
وإذا طلع  ،وإذا دخل سهيل طاب الليل ،ومتى يدخل كذا ،يعني من يتعلم لمعرفة فصول السنة

ت يها بأن وقت كذا وقيعني معرفة هذه األوقات التي جرت العادة اإللهية ف ،الثريا أمنت العاهة
لكن االسترسال في هذه األمور  ،ما فيه شيء ،وقت دخول الرياح ،وقت دخول البرد ،زراعة كذا

 قد يؤثر على بعض الناس.
 الثالثة » :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :وعن أبي موسى قال" -رحمه هللا-ثم قال 

ثالثة ال » :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  قال :وعن أبي موسى قال "«يدخلون الجنة
 ،الخمر حرام باإلجماع -نسأل هللا العافية -المكثر من شربه "«مدمن الخمر"» «يدخلون الجنة

م و مرة ولإذا شربه ول ،وُرتِ ب عليه العقوبة في الدنيا والوعيد الشديد في اآلخرة ،وكبيرة من الكبائر
ا له ومكثر ا من شربه صار األمر أشد - حتى إنه جاء عن النبي ،يتب وإذا كان مدمن ا له ومعتاد 

 .أنه يقتل في الرابعة ،قتل في الرابعةمن حديث معاوية أنه يُ  -عليه الصالة والسالم
والمسألة عند أهل العلم  ،"كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر"وللشيخ أحمد شاكر رسالة اسمها  

ليس في كتابي مما  :حديث معاوية والترمذي يقول ،إن الحديث منسوخ :منهم من يقول ،خالفية
وحديث جمع بالمدينة من غير خوف وال  ،أجمع على على ترك العمل به إال حديثان هذا الحديث

ل به سوى هذين ليس في كتابي مما أجمع على ترك العم :هذان الحديثان الترمذي قال ،مطر
وأضيف عليها من قبل الشراح حتى  ،قال ذلك في علل الجامع التي في آخر جامعه ،الحديثين

وهو الجمهور يقولون خالص  ،نه حد الذي يقول منسوخإ :يقولمنهم من  ،وصلت إلى العشرين
 ،حد إنه :ومنهم من يقول ،ويكتفى بالحد على خالف بينهم في الثمانين واألربعين ،ال يعمل به

لى إذا رأى اإلمام أن الناس تتابعوا ع ،إنه تعزير وليس بحد :ومنهم من يقول ،ويقتل في الرابعة
ابن القيم يميالن إلى هذا وشيخ اإلسالم و  ،شرب الخمر ولم يردعهم الحد بالجلد فله أن يقتل

 القول. 
منهم و  ،الجنةثالثة ال يدخلون  :وفي حديث أبي موسى ،مدمن الخمر هذه عقوبته في الدنياف

إنها تمر كما  :هذا من نصوص الوعيد التي قال بعض السلف ،وال يدخلون الجنة ،مدمن الخمر
ال يدخلون الجنة من أول  :ومنهم من قال ،ومنهم من حمله على المستحل ،كما جاءت ،جاءت

 .هللا عنهم بل يعذبون إن لم يعفُ  ،وهلة
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قاطع  "«وقاطع الرحم ،مدمن الخمر :الجنةثالثة ال يدخلون »"وعلى كل حال الوعيد شديد  
ا بالبر الذي هو بر الوالدين  والصلة التي تجب صلتها ،الرحم التي تجب صلتها من األقارب بدء 

في صحيحه باب البر والصلة  -رحمه هللا-وترجم اإلمام مسلم  ،والذين هم األقارب ،في األرحام
واآلداب مع عموم  ،والصلة لألقارب ،دينفالبر للوال ،باب البر والصلة واآلداب ،واآلداب

 .المسلمين
فََهْل }نصوص الوعيد الشديدة  ،قطيعة الرحم جاء فيها النصوصو  ،قاطع الرحم «وقاطع الرحم» 

عُوا أَ  ُ ُكْم أُْولَئِ ْرَحامَ َعَسْيتُْم إِن تََول ْيتُْم أَن تُْفِسُدوا فِي األَْرِض َوتُقَط ِ ]سورة  {َك ال ِذيَن لَعَنَُهُم ّللا 
وعلى كل حال الثالثة  .قطيعة الرحم وال تنزل الجنة على قوم فيهم قاطع رحم [23-22 محمد:

 .كلها من الكبائر ،من عظائم األمور
 ؛لتنجيمللحديث ما مناسبة ا :مصدق بالسحر قد يقول قائل ،وهذا أشدها «ومصدق بالسحر» 

شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من من اقتبس »وسبق الحديث  ،ألن التنجيم نوع من السحر
 .كما تقدم «السحر زاد ما زاد

 "رواه أحمد وابن حبان في صحيحه" 
 :-رحمه هللا-يقول  
 :فيه مسائل"فيه مسائل  
 الحكمة في خلق النجوم. "الحكمة في خلق النجوم :األولى 

 طالب: ...........
كل  ،وي التأثير الحسي والتأثير المعن ،التصديق به هذا قول ألهل العلم االتأثير كون السحر مؤثِ ر  

من اقتبس شعبة » ،ومنه النجوم كما تقدم في الحديث «ومصدق بالسحر» ،يتفقون عليه ،يقول به
-رواه أحمد وابن حبان في صحيحه قال  «من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد

 فيه مسائل..  -رحمه هللا
  :فيه مسائل -رحمه هللا-ال ق

 .وهذه تقدم الكالم فيها ،الحكمة في خلق النجوم يعني الحَكم الثالث التي جاءت في كالم قتادة
ا "الرد على من زعم غير ذلك :الثانية"   .وجاءت اإلشارة إلى هذا في كالم قتادة أيض 
  .واإلباحة ألحمد وإسحاق ،فالمنع من قبل قتادة وابن عيينة "النجومذكر الخالف في تعلم "
ق بشيء من السحر صد   "ولو عرف أنه باطل الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر :الرابعة"

 ا،أو عراف   األنه لو سأل كاهن   ؛ألنه قد يكذِ ب وهو يراه مطاِبق ا للواقع فيكذِ ب ؛ولو عرف أنه باطل
وهذا  ،فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ،ال يجوز تصديقهفثم رأى كالمه مطابق ا للواقع 

وهو مطابق للواقع من صدقه وهو يعرف أنه باطل هذا األمر ما يكون أشد؟ ولذلك الشيخ  ،كذبه
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من صدق بشيء من السحر فيكأن األسلوب في هذه المسألة الوعيد  "ولو عرف أنه باطل: "يقول
 ولو عرف أنه باطل داللة األسلوب من كالم الشيخ.

 أنها أخف. ،لب: أنها أخفطا
 طالب: ...........
للواقع مثل ما ذكرنا في قصة لشخص حافظ للقرآن وإمام  اإذا كان مطابق   ،يعني مطابق للواقع

 فأراد الزوجة وعجز عنها في اليوم الثاني ،فدخلت عليه امرأة وطيبته من طيب معها ،جامع تزوج
 ،هذا شيء ال أستطيعه :وقال له -هللا العافيةنسأل -فذهب إلى ساحر  ،عجز ،والثالث والسابع

ا ،أعطني طاقيتك :وقال له ،فذهب إلى فالن ،اذهب إلى فالن بالعراق  ،أعطاه إياه ،وائتني غد 
 ،وذهب إلى فالن بالبحرين ،اذهب إلى فالن بالبحرين ،عجزت ،ما أستطيع :وجاء من الغد قال

معلوم أنك دخلت في  :عت منها قالنِ امرأة ومُ أنا دخلت على  :قال ،ما فصل له ،وشرح له الحال
بتكم وطيَّ  ،وصفها بدقة ،ودخلت عليكم امرأة صفتها كذا ،المكان الفالني من امرأة اسمها كذا

 :فما كان منه إال أن قال ،ما هو إحراج؟! ألن غشيان هذه المواقع فتنة ،بطيب من هذه القارورة
 .-نسأل هللا العافية-صدقت 

ا فصدقه بما من أتى كاهن  » :قال -صلى هللا عليه وسلم-ألن الرسول  ؛واستدل بالحديث صدقت 
اآلن  ،والذهاب إلى هذه المواضع مزلة قدم ،الفتنة انظر «يقول فقد كفر بما أنزل على محمد

ألنه أطلعه على شيء يصعب إنكاره إال  ؛ذهب إليه وحافظ للقرآن وخطيب جامع وقال له ما قال
 .ا بعض األمور الواقعية تفرض نفسها على اإلنسانأحيان   ،يعني مثل هذه األمور ،ة إلهيةبعصم

وهذا أدركه  ،ومنه ما يدرك بالحواس ،إن الخبر القطعي الذي ال يمكن تكذيبه :ولذلك يقولون  
ر ولو ذهبت إليه وسألته من غي ،يأمرك أال تأتي إليه أوال   ،لكن الشرع يأمرك بتكذيبه ،بحاسته

واآلن  ،«فقد كفر بما أنزل على محمد»وإذا صدقته  ا،ل لك صالة أربعين يوم  قبَ تصديق لم تُ 
من كان  :وهم يقولون فيها ،وفيها األبراج والمنازل ،الناس من أيسر األمور أن يأتي بالجريدة

وهذا ما أدري  ،وهذا نحس ،سعيدوالمولود في برج كذا هذا  ،ا في برج كذا يحصل له كذامولود  
ه وال يجوز ل ،واألصل أنه هو ال يجوز له النظر إليها ،ويرمي الجريدة بين نسائه وأوالده ماذا،

الناس  .-نسأل هللا العافية -عن أن يتيح النظر إليها لسذج من نساء وأطفال فضال   ،شراؤها
 -ن سألو يقرؤون في هذه وي واألطفالفيها؟  ماد وال يدرون ئيشترون الجرا ،ايتساهلون في هذا كثير  

 أنه باطل.ولو عرف  ،من صدق بشيء من السحرالوعيد في -نسأل هللا العافية
 طالب: ...........

 هذا متعلق بأمر االعتقاد. ،د هذاال، القلب اعتق
 طالب: ...........

 يكذبه. ،يكذبه
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 طالب: ...........
 كذبت. :يقول ويجب عليه أنحصل مطابقة الواقع،  نعم

 طالب: ...........
ل.  تفضَّ

 طالب: ...........
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد  ،عموم "من أتى كاهن ا" :النص عام ،النص عام

ع طابق الواق ،وله حقيقة لغوية ،وله حقيقة عرفية ،إن التصديق والتكذيب له حقيقة شرعية :وقلنا
كذبت الثالثة الذين شهدوا على الزاني ورأوه  :ن الشرع يقوللك ،حقيقة عرفية ولغوية صحيح

 هم صادقون  ،ينقلون عن أحد مرأوه يعني ما ه ،رأوه بأعينهم طابق الواقع ،بأعينهم وشهدوا عليه
ِ ُهُم اْلَكاِذبُونَ }كاذبون؟  أم  ولو كان خبرهم مطابق ا للواقع. [13]سورة النااور: {فَأُْولَئَِك ِعنَد ّللا 


